
CEZ MIRRI: 3046/2022 

Dodatok č. 1 

k RÁMCOVEJ DOHODE Č. 1025/2022 O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH A PORADENSKÝCH 

SLUŽIEB V OBLASTI PRÁVA ZO DŇA 15.7.2022 uzatvorenej podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný 

zákonník“), zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

advokácii“) a § 2 ods. 5 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“).  

(ďalej len „Dodatok č. 1“)  

 

uzavretý medzi zmluvnými stranami: 

 

1. Objednávateľ:  

Názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky 

Sídlo:     Pribinova 25, 811 05 Bratislava 

IČO:     50349287 

DIČ:     2120287004 

IČ DPH:    nie je platcom DPH  

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 

IBAN:      SK52 8180 0000 0070 0055 7142 

Zastúpený:  Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

(ďalej len „Objednávateľ“)  

a 

2. Poskytovateľ: 

Poskytovateľ:    

Názov:     De minimis, spol. s r.o.  

Sídlo:     Lovinského 22, 811 04 Bratislava  

IČO:     36 868 949 

DIČ:                             2023077485 

IČ DPH:     SK2023077485     

Zastúpený:    Marek Kaľavský, konateľ 

Zápis:  obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 

6636/B 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ alebo samostatne ako „Zmluvná strana“) 
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PREAMBULA 

 

1. Medzi Objednávateľom a Poskytovateľom bola uzavretá RÁMCOVÁ DOHODA č. 1025/2022 O 

POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB V OBLASTI PRÁVA zo 

dňa 15.7.2022 (ďalej len „Rámcová dohoda“) ako výsledok verejného obstarávania na predmet 

zákazky „Poskytovanie právneho poradenstva a odborných konzultácií v oblasti práva 

informačných a komunikačných technológií“ zrealizovanej postupom zadávania zákazky s nízkou 

hodnotou podľa § 117 a Prílohy č. 1 zákona o verejnom obstarávaní.  

2. Z dôvodu potreby zúženia predmetu rámcovej dohody a zníženia celkového finančného limitu 

odmeny za poskytnuté právne služby sa zmluvné strany dohodli, že v súlade s § 18 ods. 1 písm. 

e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov uzavrú tento dodatok č. 1, ktorý je kvalifikovaný ako nepodstatná 

zmena zmluvy najmä z dôvodu, že v pôvodnom postupe zadávania zákazky bol s výzvou na 

predloženie ponuky oslovený výlučne poskytovateľ. 

3. Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov obsiahnutých v rámcovej dohode a s úmyslom byť 

týmto dodatkom viazané, sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 v nasledujúcom znení:  

 

Čl. I. 

PREDMET DODATKU č. 1 

 

Rámcová dohoda sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V čl. 1 bode 1.1. sa vypúšťa slovo „predovšetkým“. 

 

2. V čl. 1 bode 1.1.4. sa na konci vypúšťa bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „v oblasti 

informatizácie a práva informačných technológií;“. 

 

3. V čl. 1 sa vypúšťajú body 1.1.5. a 1.1.6. 

 

4. V čl. 1 bode 1.1.7 sa za slovo „poradenstva“ vkladajú slová „v oblasti informatizácie a práva 

informačných technológií“. 

 

5. V čl. 3 bode 3.1 sa slová „250 980 eur bez DPH, t. j. 301 176 eur s DPH“ nahrádzajú slovami 

„151 300 eur bez DPH, t. j. 181 560 eur s DPH“. 

 

6. V čl. 7 bode 7.1 sa slová „250 980 eur bez DPH (301 176 eur s DPH)“ nahrádzajú slovami 

„151 300 eur bez DPH (181 560 eur s DPH)“. 

 

7. V čl. 8 sa označenie bodov 7.1 až 7.8 nahrádza bodmi 8.1 až 8.8. 

 

8. Príloha č. 1 sa nahrádza Prílohou č. 1 tohto Dodatku. 
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Čl. II. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody ostávajú nezmenené. 

2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky. 

3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho jeden dostane advokát a tri 

dostane klient. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní týmto dodatkom č. 1 sú slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím obmedzená 

a dodatok nepodpisujú v tiesni, v omyle, a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na 

znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho vlastnoručne 

podpísali. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 21.9.2022 V Bratislave, dňa 14.9.2022 

 

 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Objednávateľ Poskytovateľ 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja Marek Kaľavský 

a informatizácie Slovenskej republiky konateľ, De minimis, spol. s.r.o. 

Mgr. art. Veronika Remišová, ArtD., M.A.  

podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky 
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Príloha č.1 Zmluvy o poskytovaní právnych a poradenských služieb 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

1. Vypracovávanie právnych analýz pre zabezpečenie riadnej implementácie nariadení a smerníc 

vyplývajúcich z práva EÚ v oblasti informatizácie, ktorých gestorom alebo spolugestorom je 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Ide napríklad o: 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení 

jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a 

asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č.1024/2012, 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1807 zo 14. novembra 2018 o rámci 

pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii, 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej 

identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o 

zrušení smernice 1999/93/ES, 

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z 26. júna 2013 , ktorou sa mení 

smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora, 

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti 

webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora. 

Predpokladaný počet je približne 30 právnych analýz počas trvania zmluvy, v rozsahu približne  1000 

osobohodín. 

2. Odborná poradenská činnosť v súvislosti s kompetenciami Ministerstva investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR zabezpečovať plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 305/2013 

Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a zákona č. 95/2019 Z. z. 

o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ich 

správnu implementáciu v aplikačnej praxi. Odborné poradenské činnosti sú potrebné pre správnosť 

implementácie týchto právnych noriem do aplikačnej praxe. Predpokladá sa výkon 20 kontrol a 

poskytnutie 200 výkladových stanovísk počas trvania zmluvy, ku ktorým sa poskytuje právne 

poradenstvo, v rozsahu približne 350 osobohodín. 

3. Usmerňovanie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v súvislosti s 

plnením jeho kompetencií v oblasti koordinácie rozvoja informačných technológií verejnej správy, 

smerovania informatizácie spoločnosti a využitia výstupov z tejto činnosti na prípravu zmeny 

systému regulácie v oblasti informačných technológií verejnej správy. Predpokladá sa približne 350 

osobohodín tohto typu konzultačnej činnosti počas trvania zmluvy (napr. pri medzirezortných 

konzultáciách a rokovaniach pri nastavovaní riadneho fungovania procesov informačných 

technológií verejnej správy so subjektmi verejnej správy). 

4. Zastupovanie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na rokovaniach 

s inými právnymi subjektmi, za predpokladu, že potreba zastupovania vznikne v súvislosti s 

výkonom právnych analýz a poradenstva, resp. vzíde zo záverov vyplývajúcich z analýzy alebo 

poradenstva v oblasti informatizácie a práva informačných technológií. 

5. Poskytovanie ďalších právnych analýz a poradenstva v oblasti informatizácie a práva 

informačných technológií na základe požiadaviek Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR v zmysle predmetu zákazky. 

6. Celkovo bude v rámci zákazky poskytnutých maximálne 1700 osobohodín.  

Obdobie poskytovania služieb: 24 mesiacov 


